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DESCRIEREA TELEFONULUI: 
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TASTE UTILE: 

1. Tasta Stânga/Dreapta: Funcțiile așa cum sunt prezentate 
în colțul din dreapta-stânga jos a ecranului. În modul de 
așteptare, țineți apăsată tasta  funcție stânga  pentru 
porni/opri lanterna. 

2. Apelare/Răspuns Apel: Apăsați, după ce ați tastat un 

numar de telefon, pentru a apela (dacă utilizați doua SIM-

uri, selectați cartela dorita în apel pentru a demara apelul). 

Apăsați pentru a raspunde unui apel primit. Apăsați în 
modul de așteptare, pentru a accesa istoricul apelurilor.  

3. Butonul Pornit/Oprit: Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit 
pentru a porni/opri telefonul.  

Apăsați pentru a respinge un apel sau să ieșiți din meniu. 

4. OK: Confirmă sau acceptă selecția facută.  

Apăsați în modul de așteptare pentru a intra în meniu. 

5. Tastele de navigare: Apăsați tastele 

(sus/jos/stânga/dreapta) din meniu, navigați sau editați . În 

modul de așteptare apăsați tastele (sus/jos/stănga/dreapta) 
pentru a efectua o scurtatură. 

Tastele alfabetice/numerice 0-9: Apăsați tastele, pentru a 
introduce numerele necesare pentru apelare sau caractere în 
momentul în care editați un text (nume contact, mesaj etc.). 
Țineți apăsată tasta ”0” pentru a introduce simbolul  „+”. 
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* (Steluță): Apăsați pentru a introduce simbolul. „*”.    Țineți 

apăsat „*” pentru pentru a activa sau dezactiva modul 

silentios. 

# (Diez): Apăsați pentru a introduce simbolul „#”. Țineți 

apăsată tasta „#” pentru blocarea tastaturii. 

PREGATIREA TELEFONULUI 

1. Instalați cartela SIM. 
Înainte de a instala sau a 
scoate cartela SIM, 
asigurați-vă că telefonul 
este oprit. Îndepărtați 
capacul din spate pentru a 
scoate bateria. 
 
NOTĂ: În timpul instalarii 
asigurați-vă că, contactele de 
pe  cartela SIM respectă 
marcajele slotului SIM.  
2. Instalați cardul de 
memorie: Acest telefon 
suportă card de memorie 
microSD. Vă rugăm asigurați-
vă dacă memoria microSD este introdusă corect înainte de 
utilizare. 
Când instalați cardul de memorie microSD, asigurați-vă că 
este introdus corect și complet în slot, după care închideți 
capacul. 
3. Instalați bateria. 

Se instalează bateria conform marcajelor, contactelor de pe 
baterie respectiv  de pe telefon.  Apăsați pe partea de sus a 
bateriei, în jos până când aceasta este introdusă în fantă. 
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4. Îndepărtarea bateriei. 

Opriți telefonul, puneți-l cu fața în jos după care glisați capacul 

bateriei, scoateți capacul, după care bateria. 

 

5. Încarcarea bateriei. 
Introduceți mufa adaptorului în telefon, iar celalalt capăt în 
priza de încărcare. În cazul în care telefonul este pornit, 
pictograma bateriei este afișată în colțul din dreapta sus al 
ecranului. În cazul în care bateria s-a încărcat complet 
pictograma va afisa acest aspect. Dacă telefonul este oprit pe 
timpul încărcarii, pictograma va apărea pe ecran. După ce 
încărcarea s-a efectuat vă rugam deconectați mufa 
acumulatorului din telefon. 
 

NOTĂ: Înainte de prima utilizare încărcați telefonul timp de 4 
ore. Acesta va ajunge la capacitatea sa maximă după mai 
multe cicluri de încărcare și descărcare . 
 

UTILIZAREA TELEFONULUI 

1. Pornit (ON)/ Oprit (OFF). 

Țineți apăsat butonul ON pentru a porni sau OFF pentru a 

opri   telefonul. 

2. Deblocați tastatura. 

Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta stângă, apoi  „#”. 
3. Efectuare apeluri. 

În modul de așteptare,  apăsați tastele numerice pentru a 
introduce un numar de telefon. Apăsați tasta funcție dreapta 

pentru a elimina intrarile invalide. Apăsați tasta apelare pentru 

a efectua un apel. 
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4. Recepționare apeluri. 

În timpul unui apel, în cazul în care rețeaua acceptă “ID 

apelant”, pe ecran se va afișa numele sau numărul apelantului 

(în funcție de informațiile înregistrate în agenda telefonică).  

Apăsați tasta de apel sau tasta stângă pentru a raspunde unui 
apel primit. În timpul unui apel, puteți apasa sus/jos pentru a 

regla volumul. Apăsați butonul funcție dreapta pentru a activa 

modul „fără mâini”. 

FUNCȚII MENIU 

1. Contacte (Agendă telefonică): 

Se stochează și gestionează contactele pe care le utilizați în 
mod frecvent. Există două locuri în care puteți memora 
numerele de telefon:  în memoria cartelei SIM și memoria 
telefonului . Numărul de contacte care pot fi stocate pe cartela 
SIM depinde de capacitatea cartelei SIM . 
 

Adăugare contact nou. 

Pentru a adăuga un nou contact intrați în agendă (în modul de 
așteptare apăsați butonul funcție dreapta) – Adăugare contact 
nou - Selectați locația de intrare (SIM sau memoria 
telefonului). Introduceți numele de contact (selectați opțiunea 
și apăsați butonul OK / după introducere apăsați Opțiuni - 
Gata) , numărul de telefon (selectați opțiunea și apăsați 
butonul OK / după introducere apăsați Opțiuni - Gata). Pentru 
a salva , selectați Opțiuni - Salvare . 
 Alte opțiuni din meniul contacte. 

 Copiere - pentru a copia contactele de pe cartela SIM în 

telefon sau din telefon în cartela SIM . 

Marcare mai multe - pentru a șterge mai multe contacte sau 
a trimite un mesaj mai multor contacte. 
2. Mesaje: 

Vă permite să trimiteți / primiți mesaje text (SMS). 
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Scrieți un mesaj - Permite utilizatorului să scrie un SMS nou 
. 
Mesaje primite – Stochează mesajele SMS primite . 
Căsuță ieșiri - Stochează mesajele pentru a le trimite. 
Schițe  - Stochează ciornele . 
Mesaje trimise - Stochează mesajele trimise. 
Ștergere mesaje – Se șterg mesajele 
Mesaj difuzat – Setări mesaje de alertă 
Setările SMS - Setări SMS . 
3. Jurnale apeluri: 

Afișează înregistrările apelurilor -  primite / pierdute . 
Apeluri ratate - Afișează lista de apeluri pierdute . 
Numere formate - Istoricul apelurilor emise. 
Apeluri recepționate - Lista apelurilor primite . 
Toate apelurile - Lista  apelurilor. 
Ștergere jurnale - Șterge lista de apeluri . 
4. Setări: 

Permite configurarea telefonului . Aceasta permite 
configurarea    conexiunilor, modificarea setărilor telefonului, 
modificați setările de afișare , activați / dezactivați securitatea 
. Acesta vă permite să configurați butonul SOS . Aveți 
posibilitatea să modificați profilul de sunet al telefonului . 
5. Multimedia: 

Vă permite să vizualizați fotografii. Redați fișiere audio , 
înregistrare audio - recorder . 
6. Extra: 

Permite utilizarea funcțiilor telefonului suplimentare , cum ar fi: 
Alarmă - Puteți seta alarma la un anumit moment , având în 
vedere repetarea sa. 
Calendar - Calendarul 
Calculator - funcție simplă de calculator. 
Ora pe glob – afișează ora pentru diferite fusuri orare 
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Declaraţie UE de conformitate  

simplificată 

 

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că 
tipul de echipamente radio TELEFON este în conformitate cu 
Directiva 2014/53/UE. 
 
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil 
la următoarea adresă de internet:  

 

 http://www.e-boda.ro/dec_conf/freeman_T120_lot_17.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.e-boda.ro/dec_conf/freeman_T120_lot_17.pdf
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Încărcați telefonul mobil. 
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, trebuie să încărcați 
bateria. 
1. Puteți încărca dispozitivul cu un adaptor de călătorie sau conectând 
dispozitivul la un PC cu un cablu USB. 
2. Pictograma plină a bateriei este afișată când este complet încărcat 
dacă dispozitivul este oprit. 
Notă !!! 
1. Utilizați numai încărcătoare și cabluri furnizate de fabrică. Utilizarea 
accesoriilor neaprobate ar putea deteriora telefonul sau ar putea exploda 
bateria. 
2. Puteți folosi direct bateria Li-Ion din pachet. În mod normal, folosiți 
bateria și încărcați complet bateria pentru performanțe optime. 
3. Dacă telefonul a fost oprit mult timp sau acumulatorul a fost consumat, 
ar trebui să încărcați telefonul timp de 3 până la 5 minute, apoi să îl 
porniți. 
4. Temperatură de încărcare normală: -10 ℃ până la 40 ℃. 
 

GSM  
Frecvență benzi:  
GSM 900: 880 ~ 915 MHz(TX) 925 ~ 960 MHz (RX)  
GSM 1800: 1710 ~ 1785 MHz(TX) 1805 ~ 1880 MHz(RX)  
Mod de modulare: GMSK for GSM   
Tip antenă: PIFA  
Valori antenă pe benzi: GSM 900: -4.7dBi GSM 1800: -
4.7dBi   
Putere maximă:33.06dBm  

Bluetooth  
Frecvență benzi: 2402-2480 MHz  
Mod de modulare: GFSK(1Mbps)  
Tip antenă:  PIFA  
Valori antenă pe benzi: -4.7dBi  
Putere maximă: 3.57dBm  
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Întreținere CE 
1. Folosiți cu atenție căștile, deoarece presiunea sonoră 
excesivă poate duce la pierderea auzului. 
 

 
 

2. Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu o altă 
baterie nepotrivită. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu 
instrucțiunile. 
3. Adaptorul trebuie instalat înpreună cu echipamentul și 
trebuie să fie ușor accesibil. 
4. Interval temperatură de funcționare EUT: -10 ° C până la 
40 ° C. 
5. Adaptor: 
Conectorul este considerat un dispozitiv de deconectare a 
adaptorului 
Intrare: AC 100-240V, 50 / 60Hz, 150mA 
Ieșire: 5V 0,5A 
6. Dispozitivul respectă specificațiile RF, atunci când 
dispozitivul se află la 5 mm de corpul dvs. 
7. Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu 
ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade lungi de 
timp. 
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Ecran 1.8''TFT, 128*160 

Procesor MTK6261M 

SIM Card Dual SIM, dual ST/BY 

Rețea GSM  GSM 850/900/1800/1900 

RAM 24MB 

Stocare 32MB 

Camera 0.8MP 

Bluetooth 2.0 

Radio FM FM 

Conexiune date N/AS 

Extindere memorie 8 GB MicroSD card 

Durată apeluri 8 hours* 

Baterie 600 mAh 

Alimentator Input: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 150mA 
Head: 0.855 W/Kg 
Body: 1.036 W/Kg 

Formate audio redate MP3, WMA 

Formate video redate MPEG-4, 3GP 

Dimensiuni produs 114 x 48 x 14mm 

Greutate produs 65g 

Dimensiuni cutie 135 x 75 x 55 mm 

Greutate cutie 156g 

       Software 

       Package 

Durată așteptare 72 hours* 

Valoare SAR 

*În condiții ideale de semnal 

Freeman Speak T120 – Specificații tehnice 

       Hardware 
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Notă ! 
Designul produsului si parametrii tehnici pot fi modificați fara o 
notificare in prealabil. Aceasta se refera la parametri 
tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare 
reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul si 
distribuitorul nu iși asumă nici o responsabilitate in a 
compensa eventual din cauza unor erori aparute in descrierea 
manualului de utilizare. 
 
 

Marcajul CE  este o marcă de conformitate 
obligatorie pentru produsele introduse pe piaţă în 
Spaţiul Economic European. Marcajul CE pe un 
produs garantează că produsul este conform cu 

cerinţele esenţiale ale directivelor CE aplicabile. 
 

 

Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv 
de sortare selectivă pentru deşeuri electrice şi 
electronice. Acest simbol indică faptul că 
produsul trebuie acceptat de un sistem de 

colectare selectivă a deşeurilor, în acord cu directiva EU 
2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau dezasamblat 
pentru a reduce impactul asupra mediului.  
Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta 
mediul şi sănătatea oamenilor, deoarece pot conţine 
substanţe periculoase. 
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BATERIILE 
ATENȚIE! 
Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predaţi bateriile 
uzate centrelor de reciclare. 
Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau 
coroziune. 
Nu montaţi bateriile în direcţia greşită. 
Este periculos să încărcaţi/ loviţi/ deschideţi sau scurt-circuitaţi 
bateriile. 
Nu lasaţi bateriile consumate în produs. 
Daca nu folosiţi produsul mai mult timp, scoateţi bateriile. 
Schimbaţi bateriile când ceasul nu mai funcţionează 
corespunzător. 
Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului 
curăţaţi lichidul şi înlocuiţi bateriile. 
Bateriile conţinute în pachet nu conţin metale grele. 
 

ROHS (Restriction on Hazardous 
Substances). Această directivă este 
un regulament care a fost 
implementată în data de 01 Iulie 

2006 şi se referă la restricţionarea comercializării de produse 
şi echipamente electrice şi electronice ce conţin substanţe 
periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, 
polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE)



 

 
 

 


